
 

Ben jij de adjunct directeur die wij zoeken? 
 

 
Basisschool De Regenboog Tuindorp zoekt per direct een  

adjunct directeur (0,6 Fte/ Schaal AB) 
 
Het persoonlijke profiel:  
Je bent communicatief vaardig en weet ieder mens op zijn/haar waarde te schatten en 
te stimuleren tot een positieve bijdrage aan het team en de school. Je wekt 
vertrouwen, bent positief ingesteld, flexibel en weet mensen op verschillende 
gebieden te inspireren. Daarnaast heb je geduld en humor en kun je tegen een 
stootje.  
 
Wat verwachten we verder:  
Als locatieleider ligt je primaire taak bij de kwaliteit van het onderwijs en de zorg om 
kinderen en personeel op de Regenboogschool. Je bent deskundig op 
onderwijsinhoudelijk gebied en hebt ervaring in het onderwijs. Je bent bekend met 
actuele ontwikkelingen, onderzoekt deze en bent in staat deze te vertalen naar de 
dagelijkse praktijk. Je hebt een visie op onderwijsvernieuwing. Je bent in staat 
technologie hierbij een plek te geven. 
 
Je straalt enthousiasme uit voor onze school, bent aanwezig en zichtbaar. Je bent 
leidend en besluitvaardig, maar kan ook faciliteren en ondersteunend zijn. Je weet 
een omgeving te creëren waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien en 
ontwikkelen. Je hebt leidinggevende ervaring. 
 
Je brengt kennis en levenservaring mee. Je neemt besluiten op basis van wat er in de 
school en in het team leeft. Je laat je informeren en adviseren om tot een realistische 
besluitvorming te komen. Je kan hierbij prioriteren en je bent in staat om op de juiste 
toon en tijdig te communiceren met ouders en medewerkers.  
 
Je werkt graag samen en ziet het als een kans om samen met de directie en de 
overige MT leden de school te leiden. 
 
Je bent in staat de samenwerking met externe partners op locatie, in de wijk en de 
gemeente op te pakken en daar verder vorm en inhoud aan te geven. Deze 
ondernemende rol is van belang bij de renovatie van één van de twee locaties.  
 
Kortom:  
Wij zoeken iemand met inhoud die weet te stimuleren en inspireren, zonder daarbij de 
dagelijkse praktijk uit het oog te verliezen. Je hebt een positieve uitstraling, je weet te 
verbinden en durft besluiten te nemen. Je taken zijn als volgt; 

• Onderwijskundige visie van de school uitdragen op beide locaties, 

• Ondersteuning van leerkrachten, incl. klassenbezoeken, 

• Vormgeven van verschillende werkoverleggen, 

• Vervanging en aanname personeel, 

 (Taken worden met de directie in goed overleg afgestemd.) 

 
 
 



 
Wat wij bieden:  
We bieden een werkomgeving die in beweging is. Je wordt ingewerkt en begeleid 
door de directeuren die eindverantwoordelijk blijven voor de twee locaties.  
 
Sollicitatieprocedure  
Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Myriam Rijks / Janine 
Ziemerink, directie van de Regenboog (M: 06-48512339, J:06-81407964, 
directie@onzeregenboog.nl). De vacature wordt zowel intern PCOU als extern 
uitgezet. We zien je sollicitatiebrief graag tegemoet voor 2 oktober 2020. 
De 1e gespreksronde zal plaatsvinden op 8 oktober in de middag. 
 
Meer informatie over onze school is te vinden op www.onzeregenboog.nl 

 


